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॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

यो रामः कृष्णतामते्य सावाात््य ंप्राप्य लीलया । 

अतोषयद्देवमौनिपटल ंत ंितोऽस््यिम ्॥ 

जे प्रभ ूराम कृष्णरूप िारण करूि सवाांच्या अंतयाानमत्व प्राप्त करूि लीलांिी दवे, संन्यासी 

यांच्या समिूांिा संतुष्ट केले, त्यांच्या पुढ ेमी ितमस्तक आि.े 

२४ श्लोकांचे ि े उपनिषद असूि यात कृष्णावताराचे सनवस्तर नववेचि केल े आि.े येथ े

यशोदा माता, राजा िंद यांपासूि प्रत्येक व्यक्तीचे वणाि आि.े भगवंताच्या िातातील गदा 

शत्रुिाशक कानलका, तर माया शारंगििुष्य आनण प्राणसंिारक काळ बाण असे वणाि करूि संपूणा 

वैकंुठ पृथ्वीवर अवतररत झाल्याचे वणाि आि.े 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्य केल ेत्याबद्दल 

मी त्यांचा नवशेष आभारी आि.े वाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रनसद्ध  उपनिषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

कृष्ण जन्माष्टमी, २५ ऑगस्ट २०१६ 
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------------------------------------------------------------ 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

यो रामः कृष्णतामते्य सार्ाात््य ंप्राप्य लीलया । 

अतोषयद्देर्मौनिपटल ंत ंितोऽस्म्यहम ्॥ १॥ 

जे प्रभ ूराम कृष्णरूप धारण करूि सर्ाांच्या अंतयाानमत्र् प्राप्त करूि लीलांिी दरे्, संन्यासी 

यांच्या समहूांिा संतुष्ट केले, त्यांच्या पुढ ेमी ितमस्मतक आह.े 

॥ शानन्तपाठः ॥ 

ॐ भद्र ंकणनेभः शणृयुाम दरे्ाः भद्र ंपश्यमेाक्षनभयाजत्ाः । 

नस्मिरैरण्गसै्मतषुु्टर्ासंस्मतिनूभर्व्ाशमे दरे्नहत ंयदायःु । 

स्मर्नस्मत ि इन्द्रो र्दृ्धश्रर्ाः स्मर्नस्मत िः पषूा नर्श्वर्देाः । 

स्मर्नस्मत िस्मतार्क्ष्योऽररष्टिनेमः स्मर्नस्मत िो बहृस्मपनतदाधात ु। 

ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः । 

ह े दरे्ांिो ! आ्ही यजि करीत कािांिी कल्याणकारक र्चिे ऐकार्ीत, डोळयांिी 

कल्याणकारक पाहारे्. सदुढृ अंगांिी र् या शरीरािे भगर्ंताची स्मतुती करीत जेर्ढे आयुष्य आह,े 

तेर्ढे दरे्ांचे नहत करण्याची कामी यार्े. 

सुयश प्रदाि करणारा इंद्र आमचे कल्याण करो, संपूणा नर्श्वाचे ज्ञाि असणारा पूषा दरे् 

आमचे कल्याण करो, अररष्टांचे चक्र सपंनर्णारा गरुड आमचे कल्याण करो, बृहस्मपती 

आमच्यासाठी कल्याणकारक गोष्टी प्रदाि करो. 

नत्नर्ध तापांची शांती होर्ो, शांती होर्ो, शांती होर्ो. 

================================== 
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हररः ॐ । 

श्रीमहानर्ष्णु ंसनिदािन्दलक्षण ंरामचन्द्र ं

दषृ््र्ा सर्ााङ्गसनु्दरं मिुयो र्िर्ानसिो नर्नस्ममता बभरू्ःु । 

सर्ाांगसुंदर, सनिदािंदस्मर्रूप, श्रीमहानर्ष्ण ूरूप रामचंद्रांिा पाहूि मुिी, र्िर्ासी जि 

आश्चया चककत झाले. 

त ंहोचुिोऽर्द्यमर्तारान्र् ैगण्यन्त ेआनलङ्गामो भर्न्तनमनत । 

पूज्य भगर्ंतास ते ्हणाले, “आपल ेमोजता येणार िाहीत इतके अर्तार आहते, पण त्या 

प्रत्येकात आपल्याजर्ळ आललंनगत राहतो.” 

भर्ान्तरे कृष्णार्तारे ययू ंगोनपका भतू्र्ा मामानलङ्गि 

अन्य ेयऽेर्तारास्मत ेनह गोपा ि स्त्रीश्च िो कुरु । 

अर्तारातील कृष्णार्तारात तु्ही गोनपका होऊि मला आललंनगले. इतर जे अर्तार 

आहते, त्यात गोप आ्हांला करू िये तर आ्हांला स्त्री करारे्.(अिाात स्त्री ्हणूि जन्मास 

घालारे्.) 

अन्योन्यनर्ग्रह ंधायां तर्ाङ्गस्मपशािाकदह । 

शाश्वतस्मपशानयतास्ममाकं गहृ्णीमोऽर्तारान्र्यम ्॥ १॥ 

तुझ्या अंगाशी स्मपशा होईल असा अन्योन्य संबंनधत दहे धारण करणे योग्य आह.े शाश्वत 

स्मपशा करता येईल असाच अर्तार आ्ही ग्रहण करू. (१) 

रुद्रादीिा ंर्चः शतृ्र्ा प्रोर्ाच भगर्ान्स्मर्यम ्। 

अङ्गसङ्ग ंकररष्यानम भर्द्वाक्य ंकरो्यहम ्॥ २॥ 

रुद्र इत्यादींचे बोलणे ऐकूि स्मर्तः भगर्ाि ्हणाले, “मी अंगस्मपशााचा अर्सर प्राप्त करूि 

दईेि. आपल्या र्चिांची पूताता मी िक्की करेि.” 
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मोकदतास्मत ेसरुा सर् ेकृतकृत्याधिुा र्यम ्। 

यो िन्दः परमािन्दो यशोदो मनुिगनेहिी ॥ ३॥ 

(भगर्ंताच्या आश्वासिािे) आिंकदत झालेल ेदरे् ्हणाले, आ्ही सर्ाजण कृतािा झालो. 

भगर्ंतांचा परमािंदमय अंशच िंदराजाच्या रूपात आह ेआनण यशोदा मुनिदरे्ी आह.े 

माया सा नत्नर्धा प्रोिा सत्त्र्राजसतामसी । 

प्रोिा च सानत्त्र्की रुद्र ेभिे ब्रह्मनण राजसी ॥ ४॥ 

सुप्रनसद्ध माया ही सानत्त्र्की, राजसी र् तापसी या तीि प्रकारची असते, अस ेसांगतात. 

भगर्द्भि रुद्रदरे्ात सानत्त्र्की माया आह,े तर ब्रह्मामध्ये राजसी माया आह.े 

तामसी दतै्यपक्षषे ुमाया त्धेा ह्यदुाहृता । 

अजयेा र्षै्णर्ी माया जप्यिे च सतुा परुा ॥ ५॥ 

दतै्यांमध्ये तामसी माया असत.े अशा प्रकारे तीि प्रकारची माया सांनगतली जाते. 

लजंकण्यास कठीण अशी ही र्ैष्णर्ी माया पूर्ी दरे्तांिी मंत्ांिी नतची स्मतुती केली. 

दरे्की ब्रह्मपतु् सा या र्देैरुपगीयत े। 

निगमो र्सदुरे्ो यो र्देािाः कृष्णरामयोः ॥ ६॥ 

ही जी ब्रह्ममयी र्ैष्णर्ी माया आह,े तीच दरे्की आह,े असे र्ेदांिी गायले आह ेआनण र्ेदच 

र्सुदरे् आहते, तर जो र्देाचंा तात्पयाािा आह,े तो साक्षात श्रीकृष्ण-बलराम आहते. 

स्मतरु्त ेसतत ंयस्मत ुसोऽर्तीणो महीतल े। 

र्ि ेर्नृ्दार्ि ेक्रीडि ्गोपगोपीसरैुः सह ॥ ७॥ 

ज्याचे सतत स्मतर्ि केल ेजाते, तो भगर्ाि श्रीकृष्ण या पृथ्र्ीर्र अर्तीणा झाला आनण 

र्िात, र्ृंदार्िात गोप, गोनपका आनण दरे्ांसह रासक्रीडा करीत आह.े 

गोप्यो गार् ऋचस्मतस्मय यनष्टका कमलासिः । 

र्शंस्मत ुभगर्ाि ्रुद्रः शणृ्गनमन्द्रः सगोसरुः ॥ ८॥ 

र्ेद-ऋचा श्रीकृष्णाच्या गोपी र् गाई आहते, स्मर्तः ब्रह्मदरे् यनष्टका (काठी)आह,े भगर्ाि 

रुद्र बासरी आहते, दरे्राज इंद्र लशंग आहते. 
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गोकुल ंर्िर्कुैण्ठं तापसास्मतत् त ेद्रमुाः । 

लोभक्रोधादयो दतै्याः कनलकालनस्मतरस्मकृतः ॥ ९॥ 

गोकुळ र्िाच्या रूपात साक्षात र्ैकंुठ आह,े तर र्ृक्ष तेिील तपस्मर्ी जि आहते. लोभ, क्रोध 

इत्यादी राक्षस असूि कनलकाळाचे भय येि ेनतरस्मकृत होते अिाात िष्ट होते. 

गोपरूपो हररः साक्षान्मायानर्ग्रहधारणः । 

दबुोध ंकुहकं तस्मय मायया मोनहत ंजगत ्॥ १०॥ 

गोपरूपात साक्षात भगर्ाि श्रीहरीिे लीलानर्ग्रह धारण केला आह.े ह ेजग मायेिे मोनहत 

झालेल ेआह.े त्यामुळे भगर्ंताच्या लीला समजण ेअत्यंत कठीण आह.े 

दजुाया सा सरैुः सर्धैृानष्टरूपो भर्नेद्वजः । 

रुद्रो यिे कृतो र्शंस्मतस्मय माया जगत्किम ्॥ ११॥ 

ती माया सर्ा दरे्ांिाही लजंकण्यास अशक्य आह.े ज्यांच्या मायेिे ब्रह्मदरे् लाकडी काठीच्या 

रूपात असूि भगर्ाि महादरे् बासरी झाले आहते, त्यांची माया जगाला कशी बरे समजणार ? 

बल ंज्ञाि ंसरुाणा ंर् ैतषेा ंज्ञाि ंहृत ंक्षणात ्। 

शषेिागो भर्दे्रामः कृष्णो ब्रह्मरै् शाश्वतम ्॥ १२॥ 

खरोखर दरे्तांचे ज्ञाि हचे बळ आह.े पण क्षणातच भगर्ंताच्या मायेिे ते ज्ञािही नहरार्ूि 

घेतले आह.े शेषिाग बलराम आहते, तर सिाति ब्रह्मच श्रीकृष्ण आहते. 

अष्टार्ष्टसहस्र ेद्व ेशतानधक्यः नस्त्रयस्मतिा । 

ऋचोपनिषदस्मता र् ैब्रह्मरूपा ऋचः नस्त्रयाः ॥ १३॥ 

सोळा हजार एकशे आठ (१६१०८) नस्त्रया या ्हणजे र्ेद-ऋचा आनण उपनिषद ेआहते. 

यानशर्ाय ज्या ब्रह्मरूप ऋचा आहते, त्या गोनपका रूपात आहते. 

द्वषेाश्चाणरूमल्लोऽय ंमत्सरो मनुष्टको जयः । 

दपाः कुर्लयापीडो गर्ो रक्षः खगो बकः ॥ १४॥ 

द्वषे हा चाणूरमल्ल आह,े मत्सर दजुाय मुनष्टक आह,े दपा कुर्लायापीड हत्ती आह,े गर्ा हा 

आकाशात संचार करणारा बकासुर आह.े 
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दया सा रोनहणी माता सत्यभामा धरेनत र् ै। 

अघासरुो माहार्व्ानधः कनलः कंसः स भपूनतः ॥ १५॥ 

दया हीच रोनहणी माता आह,े पृथ्र्ी ही सत्यभामा आह.े महार्व्ाधी ही अघासुर आह.े 

कली हाच राजा कंस आह.े 

शमो नमत्ः सदुामा च सत्याक्रोद्धर्ो दमः । 

यः शङ्खः स स्मर्य ंनर्ष्णलुार्क्ष्मीरूपो र्व्र्नस्मितः ॥ १६॥ 

शम हाच नमत् सुदामा आह,े अकू्रर सत्य आह,े उद्भर् दम आह.े जो शखं आह,े तो स्मर्तः 

नर्ष्णू आहते, तो (शखं क्षीरसागरातूि उत्पन्न झाल्यामुळे साक्षात) लर्क्ष्मीरूप आह.े 

दगु्धनसन्धौ समतु्पन्नो मघेघोषस्मत ुससं्ममतृः । 

दगु्दोदनधः कृतस्मतिे भग्नभाण्डो दनधगहृ े॥ १७॥ 

हा शखं क्षीरसागरातूि उत्पन्न झाललेा असूि मेघासारखा त्याचा आर्ाज समजार्ा. 

भगर्ंतांिी दही घेण्यासाठी जे माठ फोडले, त्यातूि साक्षात क्षीरसागरच प्रकट केला. 

क्रीडत ेबालको भतू्र्ा परू्ार्त्समुहोदधौ । 

सहंारािां च शत्णूा ंरक्षणाय च सनंस्मितः ॥ १८॥ 

त्या महासागरात भगर्ाि बालक होऊि पूर्ीप्रमाणे क्रीडा करीत आहते. शत्ूंचा संहार 

करण्यासाठी आनण सज्जिांच्या रक्षणासाठी तत्पर नस्मित आहते. 

कृपाि ेसर्ाभतूािा ंगोप्तारं धमामात्मजम ्। 

यत्स्रषु्टमीश्वरेणासीतिकं्र ब्रह्मरूपदक्ृ ॥ १९॥ 

सर्ा प्रानणमात्ांर्र कृपा करण्यासाठी, पुत्रूपी धमााचे रक्षण करण्यासाठी प्रकट झाले 

असूि ईश्वरािे जे चक्र उत्पन्न केले, ते ब्रह्मरूप आह.े 

जयन्तीसभंर्ो र्ायशु्चमरो धमासनंङ़्ितः । 

यस्मयासौ ज्र्लिाभासः खड्गरूपो महशे्वरः ॥ २०॥ 

र्ैजयंती माळेपासूि र्ायू उत्पन्न झालेला आह.े धमा हा चामर आह.े महादरे्ांिी अग्नीप्रमाण े

चकाकणाऱ्या तलर्ारीचे रूप धारण केले आह.े 
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कश्यपोलखूलः ख्यातो रज्जमुााताऽकदनतस्मतिा । 

चकं्र शङ्ख ंच सनंसलद्ध ंनबन्दु ंच सर्ामधूानि ॥ २१॥ 

कश्यप मुनि (िंदराजाच्या घरी) उखळ झाले आहते. तर माता अकदती दोरी बिली आह.े 

सर्ा र्णाांर्रील लबंदपू्रमाणे ह ेचक्र, शंख र् नसद्धी (शोभूि कदसतात). 

यार्नन्त दरे्रूपानण र्दनन्त नर्भधुा जिाः । 

िमनन्त दरे्रूपभे्य एर्माकद ि सशंयः ॥ २२॥ 

(र्व्ास इत्यादी) नर्द्वाि लोक दरे्तांची जेर्ढी रूपे आहते, अस ेसांगतात, तसेच ज्यांिा दरे् 

्हणूि िमस्मकार करतात, ते सर्ा आकदनर्ष्णूच (श्रीकृष्ण) आहते, यात संशय िाही. 

गदा च कानलका साक्षात्सर्ाशत्नुिबर्हाणी । 

धिःु शाङ्गां स्मर्माया च शरत्कालः सभुोजिः ॥ २३॥ 

(भगर्ंताच्या हातातील) गदा साक्षात सगळया शत्ूंचा िाश करणारी कानलका आह.े माया 

शारंगधिुष्य असूि प्राणसंहारक काळ बाण आहते. 

अब्जकाण्ड ंजगत्बीज ंधतृ ंपाणौ स्मर्लीलया । 

गरुडो र्टभाण्डीरः सदुामा िारदो मनुिः ॥ २४॥ 

जगाच्या बीजरूपात कमळाचे दठे भगर्ंतािी लीलापूर्ाक हातात धारण केले आह.े गरुडािे 

भांडीर र्डाचे रूप धारण केले आह,े तर िारदमिुी सुदामा झाल ेआहते. 

र्नृ्दा भनिः कक्रया बदु्धीः सर्ाजन्तपु्रकानशिी । 

तस्ममान्न नभन्न ंिानभन्नमानभर्भान्नो ि र् ैनर्भःु । 

भमूार्तु्ताररत ंसर्ां र्कुैण्ठं स्मर्गार्ानसिाम ्॥ २५॥ 

र्ृंदा हीच भिी आह.े सर्ा जीर्ांिा प्रकानशत करणारी बदु्धी कक्रयाशिी आह.े ्हणूि ह े

गोप, गोपी इत्यादी सगळे भगर्ंताहूि नभन्न िाहीत आनण नर्भ ूपरमात्मा श्रीकृष्ण याहूि नभन्न 

िाही. त्यांिी स्मर्गाात राहणाऱ्यािा आनण संपूणा र्ैकंुठास पृथ्र्ीर्र अर्ताररत केल ेआह.े 
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सर्ातीिाफल ंलभत ेय एर् ंर्दे । 

दहेबन्धानद्वमचु्यत ेइत्यपुनिषत ्॥ 

ह ेजो जाणतो, त्यास सर्ा तीिाक्षते्ांचे फळ लाभते. तो दहेाच्या बधंिातूिही मुि होतो, 

असे ह ेउपनिषद आह.े 

हररः ॐ तत्सत ्

 

॥ शानन्तपाठः ॥ 

ॐ भद्र ंकणनेभः शणृयुाम दरे्ाः भद्र ंपश्यमेाक्षनभयाजत्ाः । 

नस्मिरैरण्गसै्मतषुु्टर्ासंस्मतिनूभर्व्ाशमे दरे्नहत ंयदायःु । 

स्मर्नस्मत ि इन्द्रो र्दृ्धश्रर्ाः स्मर्नस्मत िः पषूा नर्श्वर्देाः । 

स्मर्नस्मत िस्मतार्क्ष्योऽररष्टिनेमः स्मर्नस्मत िो बहृस्मपनतदाधात ु। 

ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः । 

॥ इनत कृष्णोपनिषत्समाप्ता ॥ 

=================================== 
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